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  چکیده
 بیولوژیـک،  نظـر  از بلندمـدت  در توانـد  می که است مدیریت دانش از تلفیقی پایدار يکشاورز هدف: و سابقه

 سـمت  بـه  حرکـت  راهکارهـاي  از یکـی  باشد. داشته همراه   به مطلوبی افزوده ارزش اقتصادي و محیطی زیست
 دنیا نقاط از بسیاري در باشد. می زراعت در مختلف هاي گونه گیاهان از مخلوطی کارگیري هب پایدار، کشاورزي

 اسـت  کـرده  ثابت زراعی، هاي اکوسیستم مدیریت از مرسوم جزئی عنوان به هم با گیاه چند کشت شدن پذیرفته
 کشـت  باشـد.  داشـته  مکـان  و زمـان  در تنوع درجه حسب بر را مشخصی مزایاي تواند می ها کشت نوع این که

 مخلوط، در ها گونه متفاوت نیاز به نظر و باشد رمؤث پایدار کشاورزي در مهم عامل یک عنوان  به تواند  می مخلوط
 نتیجـه  مخلـوط  زراعـت  زیسـتی  برتـري  کـه  دهد می نشان تحقیقات د.بو خواهد کمتر نیز اي گونه برون رقابت
 کـارایی  و عملکرد رشدي، هاي شاخص بررسی تحقیق این انجام از هدف .است رشد منابع از تر کامل استفاده

 اوره کـود  مصرف سطوح و ها لگوم همزمان کشتی چند به ايدانه ذرت نیتروژن ريظاه بازیافت و فیزیولوژیک
  .بود
 

 در تکـرار  سـه  با تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در فاکتوریل صورت هب آزمایش این ها: روش و مواد
 تیمار شد. مانجا 1391-92 زراعی سال در مرکزي استان طبیعی منابع و کشاورزي جهاد تحقیقات مرکز مزرعه

 در کیلوگرم 75 مصرف (شاهد)، اوره کود مصرف عدم شامل: سطح چهار در اوره کود مختلف سطوح مصرف
 یـک  کـه  اوره کـود  هکتار در کیلوگرم 225 مصرف ،اوره کود هکتار در کیلوگرم 150 مصرف اوره، کود هکتار
 بـه  دهـی  تاسـل  شـروع  مرحله و یبرگ هشت مرحله در مساوي اقساط با کود مابقی و کاشت زمان در آن سوم

                                                        
  mmirzakhani@iau-farahan.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 + ذرت کشـت  ،(شاهد) خالص ذرت کشت :شامل سطح چهار در همزمان کشتی چند تیمار و شد داده مزرعه
 کـارایی  ،بـالل  ارتفـاع  ماننـد  صـفاتی  بـود.  سـبز  مـاش  + ذرت کشت و بلبلی چشم لوبیا + ذرت کشت ،نخود

 گیـاه  در دانه تعداد ها، لگوم در شاخه تعداد بالل، پوشش و چوب خشک وزن ،ذرت در نیتروژن فیزیولوژیکی
 سـاقه  قطر و ذرت در نیتروژن ظاهري بازیافت ها، لگوم + ذرت تر علوفه وزن ذرت، برداشت شاخص ها، لگوم
   گرفتند. قرار ارزیابی مورد

 
 بـر  ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار و اوره کود تیمار اثر که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج ها: یافته

 گیاه در دانه تعداد ها، لگوم در شاخه تعداد ذرت، در نیتروژن فیزیولوژیکی کارایی ذرت، دهی بالل ارتفاع صفات
 سـاقه  قطر و ذرت در نیتروژن ظاهري بازیافت ها، لگوم + ذرت تر علوفه وزن ذرت، برداشت شاخص ها، لگوم
 بـر  کیلـوگرم  75/22 میـانگین  بـا  ذرت نیتـروژن  یزیولـوژیکی ف کارایی مقدار بیشترین که طوري به بود. دار معنی

 میـانگین  بـا  آن مقدار کمترین و ذرت خالص کشت + اوره کود کیلوگرم 225 مصرف تیمار به مربوط کیلوگرم
 .بـود  ذرت خـالص  کشت + اوره کود هکتار در کیلوگرم 75 مصرف تیمار به مربوط کیلوگرم بر کیلوگرم 38/4

 تیمـار  بـه  مربـوط  ترتیب به هکتار در تن 5/4 و 1/8 میانگین با دانه عملکرد میزان ترینکم و بیشترین همچنین
 همزمان کشت + اوره کود مصرف عدم تیمار و ذرت خالص کشت + نیتروژن هکتار در کیلوگرم 225 مصرف

   بود. سبز ماش و ذرت
  

 و غـذایی  عناصـر  مصرف کارایی فزایشا باعث تواند می گیاهان تلفیقی تغذیه هاي روش از استفاده گیري:  نتیجه
 شدن کم طریق از شیمیایی کودهاي مصرف کاهش با همچنین شود. بیشتر کیفیت و کمیت با محصوالتی تولید
 شود. می زیرزمینی و سطحی هاي آب محیطی زیست هاي آلودگی کاهش موجب ها، آن آبشویی و هدرروي میزان

    داشت. خواهد اهمیت بسیار طبیعی و زراعی هاي تماکوسیس پایداري و تولید تداوم در نتیجه در
  

   سبز ماش ،مخلوط کشت علوفه، عملکرد برداشت، شاخص :کلیدي هاي واژه
  
  
  
  
  



 1395)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

77 

   مقدمه
 اي تغذیه مضر ترکیبات نداشتن دلیل به بلکه کند می تولید دام براي زیادي انرژي تنها نه ذرت علوفه  
 رشد، مراحل تمامی در دارند، وجود سورگوم مانند گیاهانی در که اگزالیک اسید و پروسیک اسید مانند

 نشخوار حیوانات تغذیه منابع از یکی عنوان به همواره ذرت لوفهع ).9( باشد می مصرف قابل دام توسط
 نیز ها آن مناسب رشد در ها، دام تغذیه به مربوط هاي هزینه کاهش بر  عالوه که است بوده مطرح کننده

 گیاه سومین اي) علوفه و اي (دانه منظوره دو زراعی گیاه یک عنوان به ذرت ).1( دارد زیادي اهمیت
 در عملکرد افزایش معموالً ).9( دارد مهمی نقش دام و انسان تغذیه در که است جهان در مهم زراعی

 استفاده میزان و نحوه نظر از مخلوط دهنده تشکیل گیاهان که شود می ایجاد زمانی مخلوط، کشت نظام
 رفولوژیکیوم خصوصیات نظر از مخلوط هاي گونه اگر باشند، متفاوت کامالً یکدیگر با طبیعی نابعم زا
 کشتی تک مزرعه در کنند. بهینه استفاده محیطی عوامل از توانند می باشند، متفاوت فیزیولوژیکی و

 زراعی گیاهان از بسیاري از بیشتر مراتب به نور تلفات کانوپی، در خالی فضاي وجود دلیل به ذرت
  ).6( سازد می تر آسان را ذرت با دیگر گیاهان همراهی امکان خالی فضاي این لذا باشد، می دیگر
 مدیریت از مرسوم جزئی عنوان به هم با گیاه چند کشت شدن پذیرفته دنیا نقاط از بسیاري در  

 حسب بر را مشخصی مزایاي تواند  می ها کشت نوع این که است کرده ثابت زراعی، هاي  اکوسیستم
 کشت انواع ترین معمول از یکی لگوم و غالت ترکیب ).4( باشد داشته مکان و زمان در تنوع درجه

 کشت با مقایسه در و گیرد می انجام هم با یکساله گیاهان مخلوط کشت مورد در که است مخلوط
 کشت در که است شده گزارش ).14( شود  می خشک ماده و دانه تولید افزایش موجب ها آن خالص
 ذرت دانه عملکرد صفات بر مخلوط کشت ترکیبی تیمارهاي بلبلی، چشم لوبیا و آجیلی ذرت مخلوط

 محیطی عوامل از استفاده در باال کارایی داراي مخلوط کشت ).5( دداشتن دار معنی بسیار تفاوت لوبیا و
 ماده مقدار که شد گزارش ).34( است محیطی نامساعد عوامل مقابل در محصوالت بیشتر حفاظت و

 ذرت خالص کشت با مقایسه در بلبلی چشم لوبیا و ذرت مخلوط کشت در بیشتري هضم قابل
 شود، می نیتروژن بیولوژیکی تثبیت موجب مخلوط کشت در ها لگوم از استفاده ).9( گردد می مشاهده
 با ).12( گردد می لوگیريج نیز زیست محیط آلودگی از آن اثر بر و یابد می کاهش نیتروژن کود مصرف
 همراه، گیاه نیتروژن تأمین بر  عالوه کشت، هاي ردیف داخل در لگوم خانواده پوششی گیاه کاشت

   ).18( داد کاهش را هرز هاي علف رشد توان می
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 چـه  هـر  شـود.  می دانه و میوه درشتی و پروتئین افزایش موجب گیاه وسیله به نیتروژن کافی جذب  
 نیتـروژن  هايکارایی ).28( کند می زیادتر را گیري کربن شدت یابد، افزایش ها برگ در نیتروژن غلظت
 نیتـروژن  از اسـتفاده  کـارایی  و فیزیولـوژیکی)  (کارایی مصرف کارایی (بازیافت)، جذب کارایی شامل

 بـه  تـوده  زیسـت  در موجود نیتروژن نسبت ظاهري)، (بازیافت جذب کارایی باشد. می زراعی) (کارایی
 نیتـروژن  کـود  مجمـوع  از کـه  است آن دهنده نشان و بوده کود صورت هب خاك به شده اضافه ژننیترو

 ).15( شـود  مـی  بیان درصد صورت هب و است یافته تجمع توده زیست در آن از میزان چه شده، مصرف
 دکو به نسبت دامی کود تیمار نیتروژن جذب) کارایی (یا بازیافت کارایی کاهش پژوهشگران از اي عده

 کـود  تیمـار  در گیـاه  نیـاز  با نیتروژن آزادسازي همزمانی عدم را آن علت و کردند گزارش را شیمیایی
 کـارایی  (یا بازیافت کارایی بودن باال گران پژوهش از برخی که است حالی در این ).35( دانستند دامی

ـ  را اوره کـود  به نسبت مرغی کود مختلف سطوح در پنبه و ذرت در نیتروژن جذب)  افـزایش  دلیـل  هب
ـ  ).17( نمودنـد  اعـالم  آن آبشـویی  امکان کاهش و مرغی کود در نیتروژن به دسترسی قابلیت  ژوهشپ
 همچنین و اوره کود مصرف سطوح به پاسخ در ذرت عملکرد اجزاء و عملکرد بررسی منظور به حاضر
 در همزمـان  کشـتی  چنـد  زراعـی  سیستم یک در لگومینوز خانواده مختلف گیاهان رشد نحوه بررسی
  شد. انجام اراك شهرستان هوایی و آب شرایط

  
  ها روش و مواد
 بـا  اراك شهرسـتان  در واقـع  مرکزي استان کشاورزي جهاد تحقیقات مرکز مزرعه در آزمایش این  

 نصف از شرقی طول دقیقه 42 و درجه 49 و شمالی عرض دقیقه پنج و درجه 34 جغرافیایی مختصات
 1392 زراعی سال در ،لومی شنی بافت با یخاک در و دریا سطح از متر 1757 ارتفاع با گرینویچ النهار
 سرد هاي زمستان و مالیم نسبتاً هاي  تابستان داشتن منطقه، این هوایی و آب خصوصیات از گردید. اجرا
 شـد.  انجام تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در فاکتوریل صورت  هب آزمایش .است
  (شــاهد)، اوره کــود مصــرف عــدم =N0 شــامل: ســطح چهــار در اوره کــود ســطوح مصــرف رتیمــا

N1= کود هکتار در کیلوگرم 75 (مصرف ،(اوره N2=  مصـرف) اوره)، کـود  هکتـار  در کیلـوگرم  150  
N3= 1 (جـدول  مزرعه خاك آزمایش نتایج به توجه با که اوره) کود هکتار در کیلوگرم 225 (مصرف( 

 در آن سوم یک و عیینت )،25 و 24( باشد می نیتروژن) هکتار در کیلوگرم 300( ذرت گیاه نیاز مقدار و
 مزرعه به دهی تاسل شروع مرحله و برگی هشت مرحله در مساوي طاقسا با کود مابقی و کاشت زمان
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 کشت =S2 (شاهد)، خالص ذرت کشت =S1 :شامل سطح چهار در همزمان کشتی چند تیمار شد. داده
   بود. سبز ماش + ذرت کشت =S4 و بلبلی چشم لوبیا + ذرت کشت =S3 نخود، + ذرت

  
  .آزمایش مورد مزرعه خاك شیمیایی و فیزیک خصوصیات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of the experimental filed soil.  
 عمق
 متر) (سانتی

Depth  
(cm)  

 اسیدیته
pH of 
Paste 

 آلی کربن
 (درصد)
OC (%)  

 کل نیتروژن
 (درصد)
N (%) 

 قابل فسفر
 گرم (میلی جذب
  کیلوگرم) در

P (mg kg-1)  

 قابل پتاسیم
 گرم (میلی جذب
  کیلوگرم) در

 K (mg kg-1)  

 شن
 (درصد)
Sand  

)%( 

 سیلت
 (درصد)

Silt 
)%(  

 رس
 (درصد)
Clay 

)%(  

 بافت
Texture  

0-30  7.8 0.5  0.05  10  240  55  27  18  Sandy 
Loam  

  
 60 کاشـت  هـاي  ردیـف  بـین  فاصـله  متـر،  6 طـول  بـه  کاشت ردیف 4 شامل آزمایشی کرت هر
 83333 تراکم با 704 کراس سینگل ذرت رقم و متر سانتی 20 کاشت هاي ردیف روي فاصله ،متر سانتی

 این در شد. گرفته نظر در مربع متر در بوته 16 نیز لگوم گیاهان تمامی کاشت تراکم بود. هکتار در بوته
 شدند. کاشته آب داغ خط روي نیز لگوم گیاهان و ها پشته قسمت باالترین روي ذرت هاي بوته تحقیق
 کاشـت  تاریخ از اي پشته و جوي روش به نیز آبیاري و برگی هشت مرحله در هرز هاي علف با مبارزه

 در .یافـت  دامـه ا روز هفـت  آبیـاري  مدار با )24/6/1392( گیاه فیزیولوژیکی رسیدگی تا )5/3/1392(
 گـرفتن  نظـر  در بـا  یآزمایشـ  کرت هر لگوم، گیاهان از هم بوته 20 و ذرت از بوته 20 برداشت زمان

 کـارایی  ذرت، دهـی  بـالل  ارتفـاع  چـون  صـفاتی  و شد برداشت تصادفی کامالً طور هب اي حاشیه اثرات
 ا،هـ  لگـوم  در شـاخه  تعـداد  بالل، روي هاي برگ و چوب خشک وزن ذرت، در نیتروژن فیزیولوژیکی

 ظـاهري  بازیافـت  هـا،  لگـوم  + ذرت تر علوفه وزن ذرت، برداشت شاخص ها، لگوم گیاه در دانه تعداد
 ظـاهري  بازیافت و زراعی کارایی محاسبه جهت شد. ثبت و گیري اندازه ساقه قطر و ذرت در نیتروژن
   ).27 و 38( شد استفاده زیر روابط از نیتروژن

  

 )1  (رابطه
                 شده داده کود کرت در شده جذب نیتروژن مقدار - شاهد کرت در شده جذب نیتروژن مقدار

(درصد) ظاهري بازیافت  =  

  شده داده کود مقدار                
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)1  (رابطه  
 شده داده کود کرت دانه عملکرد - شاهد کرت دانه عملکرد

فیزیولوژیکی کارایی  =                                

  کیلوگرم) بر (کیلوگرم شده داده کود کرت در شده جذب نیتروژن - شاهد کرت در شده جذب نیتروژن
  

 سطح در LSD آزمون با ها میانگین ،Mstat-c افزار نرم وسیله هب ها داد واریانس تجزیه از پس  
   شدند. مقایسه درصد پنج احتمال

  
  ثبح و نتایج

 نیتـروژن  فیزیولـوژیکی  کـارایی  نس،واریـا  تجزیـه  جدول در: ذرت در نیتروژن فیزیولوژیکی کارایی
 قـرار  هـا  آن متقابـل  اثر و ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار اوره، کود مصرف تیمار تأثیر تحت ذرت

 که داد نشان متقابل اثرات جدول نتایج ).2 (جدول شد دار معنی درصد یک احتمال سطح در و گرفت
 + اوره کـود  کیلـوگرم  225 مصرف تیمار به ربوطم ذرت نیتروژن فیزیولوژیکی کارایی مقدار بیشترین

 مصرف تیمار به مربوط آن مقدار کمترین و کیلوگرم بر کیلوگرم 75/22 میانگین با ذرت خالص کشت
 بـود  کیلـوگرم  بـر  کیلـوگرم  38/4 میـانگین  بـا  ذرت خالص کشت + اوره کود هکتار در کیلوگرم 75

 لگـوم  گیـاه  و ذرت بـین  رقابـت  وجود عدم دلیل به ذرت خالص کاشت که رسد می نظر به ).4 (جدول
 تـوده  زیسـت  تولیـد  جهـت  در را استفاده بیشترین ها ریشه توسط شده جذب نیتروژن از است توانسته
 هـا  لگوم با ذرت همزمان کشتی چند تیمارهاي در که حالی در باشد. داشته دانه عملکرد نهایتاً و خشک

 کـاهش  فتوسـنتزي  هاي کربوهیدرات تولید غذایی عناصر و نور خاك، رطوبت منابع محدودیت دلیل به
 بررسـی  مـورد  نیتـروژن  هکتار در کیلوگرم 184 و 138 ،992 ،46 مقادیر مصرف آزمایشی در یابد. می

 سـطح  در نیتـروژن  فیزیولـوژیکی  کارایی بر نیتروژن مصرف سطوح اثر که شد مشخص و گرفت قرار
 بر کیلوگرم 34/56 میانگین با نیتروژن هکتار در یلوگرمک 184 مصرف تیمار و بود دار معنی درصد یک

 و اوره کـود  سطوح به نیتروژن مصرف کارایی پاسخ بررسی در ).2( بود برتر تیمارها سایر از کیلوگرم
   ).33( بود دار معنی درصد یک سطح در نیتروژن فیزویولوژیکی کارایی بر کودي تیمار اثر مرغی، کود
 چند + اوره (کود متقابل اثر و اوره کود مصرف تیمار اثر: بالل پوشش هاي برگ و چوب خشک وزن

 سـطح  در ترتیـب  بـه  بـالل  پوشش هاي برگ و چوب خشک وزن صفت بر ها) لگوم با همزمان کشتی
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 متقابـل  اثرات يها  میانگین قایسهم با که طوري به ).2 (جدول شدند دار معنی درصد پنج و یک احتمال
 عـدم ( تیمـار  و )نخـود  و ذرت یکشـت  چند + اوره کود کیلوگرم 225 فمصر( تیمار که شد مشخص
 بـه  هکتـار  در تن 73/3 و 61/6 میانگین با )سبز ماش و ذرت همزمان کشتی چند + اوره کود مصرف
 اختصـاص  خـود  بـه  را بـالل  پوشـش  هاي برگ و چوب خشک وزن مقدار کمترین و بیشترین ترتیب
 گیـاه،  نیاز مورد نیتروژن تأمین طریق از اوره کود مصرف افزایش اب که رسد می نظر به ).4 (جدول دادند

 کـه  شـده،  فتوسنتزي هاي کربوهیدرات تولید شدن بیشتر نتیجه در و گیاه سبزینه سطح افزایش موجب
 اسـت.  شـده  گیـاه  مختلـف  هـاي  قسـمت  تمامی در یافته تجمع خشک ماده افزایش موجب عامل این

 کـانوپی  توسـط  کاشـت  هـاي  ردیف داخل اندازي سایه طریق از ذرت و نخود همزمان کشت همچنین
 نخـود،  هـاي  ریشـه  توسط نیتروژن تثبیت و خاك سطح از تبخیر و هرز هاي علف رشد کاهش و نخود
    است. شده نخود و ذرت بین رشد افزایی هم اثر باعث
 و 19/76 میـانگین  بـا  بـالل  چـوب  خشک وزن کمترین و بیشترین که داد نشان بررسی یک نتایج  
 دیگـري  تحقیـق  در ).36( بود سبز ماش خالص و ذرت خالص کشت به مربوط مترمربع بر گرم صفر
 و گـرم  28/29 میانگین با سویا) ردیف سه + ذرت ردیف دو + سویا ردیف سه( مخلوط کشت تیمار
 بـالل  چوب خشک وزن کمترین و بیشترین ترتیب به گرم 14/24 میانگین با ذرت خالص کشت تیمار

 در کیلوگرم 120 مصرف تیمار که نمودند گزارش گران پژوهش سایر ).26( دادند اختصاص خود به ار
 ).21( داشت را بالل چوب وزن مقدار بیشترین بالل) پنج (وزن گرم 3/331 میانگین با نیتروژن هکتار

 طریـق  اوره دکـو  کیلـوگرم  225 مقدار مصرف که رسد می نظر به محققان سایر نتایج مقایسه با بنابراین
 از توانـد  مـی  فتوسـنتزي  هـاي  کربوهیـدرات  از بیشتري مقدار تولید و گیاه کننده فتوسنتز سطح افزایش

 تولیـد  در نخـود)  و ذرت کشـتی  چند + اوره کود کیلوگرم 225 مصرف( تیمار برتري دالیل مهمترین
   گردد. محسوب بالل پوشش و چوب خشک وزن مقدار بیشترین
 تـأثیر  تحـت  ذرت دانـه  برداشت شاخص صفات، واریانس تجزیه جدول رد: ذرت برداشت شاخص

 سـطح  در و گرفـت  قرار ها آن متقابل اثر و ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار اوره، کود سطوح تیمار
 مقـدار  بـاالترین  دوگانـه،  متقابل اثرات بین در که طوري به ).2 (جدول شد دار معنی درصد یک آماري

 کشـت  + اوره کـود  مصرف (عدم تیمار به متعلق درصد 55/31 میانگین با ذرت دانه برداشت شاخص
 کشـتی  چنـد  کـاربرد  همچنـین  و نیتـروژن  کـود  مصرف افزایش با آزمایش این در بود. ذرت) خالص
 شـد.  ذرت نوپیاکـ  حجـم  و رویشی رشد افزایش باعث ازت) تثبیت قابلیت (با لگوم گیاهان همزمان
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 ها) (بالل زایشی هاي بخش به فتوسنتزي مواد تخصیص میزان رویشی، رشد افزایش این با متناسب ولی
 (شـاخص  بیولـوژیکی  عملکـرد  بـه  دانـه  عملکـرد  نسـبت  کاهش باعث نتیجه در و نکرد پیدا افزایش

 احتمـاالً  کـه  نمودند گزارش محققان از برخی نیز موضوع این تأیید در .)4 (جدول شد دانه) برداشت
 تحریک موجب زایشی به رویشی رشد نسبت در اختالل دلیل به ذرت در روژننیت باالي مقادیر مصرف

 را برداشـت  شاخص کاهش نهایت، در که یافته تخصیص بالل رشد به کمتر و شده گیاه رویشی رشد
 هکتـار  در کیلـوگرم  200 (مصـرف  تیمـار  کـه  نمودند گزارش محققان سایر ).8( است داشته دنبال به

 سـایر  متقابـل  اثـرات  بـه  نسـبت  درصد 73/51 میانگین با کمپوست) کود رهکتا در تن 40 + نیتروژن
 تیمـار  کـه  داد نشـان  نیتـروژن  مصـرف  سـطوح  بررسی در گران پژوهش نتایج ).29( بود برتر تیمارها
 و بیشـترین  ترتیب به درصد 99/48 و 47/53 میانگین با نیتروژن هکتار در کیلوگرم 46 و 184 مصرف
 کیلـوگرم  250 (مصـرف  تیمار دیگري آزمایش در ).3( نمودند تولید را نهدا برداشت شاخص کمترین
 ایجنت ).19( بود بهتر تیمارها سایر از درصد 52/55 میانگین با هکتار) در کمپوست تن 100 + نیتروژن
 بـه  مربـوط  درصد 54/46 میانگین با برداشت شاخص بیشترین داد نشان نخود مخلوط کشت آزمایش

     ).37( بود هرز) علف کنترل + جو درصد 25 + نخود درصد 75( مخلوط کشت تیمار
 اثـر  کـه  داد نشـان  واریـانس  تجزیـه  جدول نتایج آزمایش، این در: ذرت در نیتروژن ظاهري بازیافت

 صفت بر ها آن دوگانه متقابل اثر همچنین و ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار اوره، کود سطوح تیمار
 متقابل، اثرات میانگین مقایسه جدول در که طوري به ).2 (جدول شد دار معنی ننیتروژ ظاهري بازیافت

 تیمار و درصد 40/2 میانگین با سبز) ماش و ذرت کشت + اوره هکتار در کیلوگرم 75 (مصرف تیمار
 ترتیـب  بـه  درصـد  81/0 میـانگین  با سبز) ماش و ذرت کشت + اوره هکتار در کیلوگرم 225 (مصرف
   دادند. اختصاص خود به را نیتروژن ظاهري بازیافت مقدار ینکمتر و بیشترین
 + ذرت ردیف (دو مخلوط کشت تیمار که داد نشان نیتروژن مصرف و جذب کارایی ارزیابی نتایج

 خـاك  نیتـروژن  کیلـوگرم  بـه  گیـاه  هـوایی  اندام نیتروژن کیلوگرم 50/36 میانگین با گندم) ردیف سه
 بـر  نیتـروژن  شـیمیایی  کـود  اثـر  ).22( داد اختصاص خود به را ژننیترو جذب کارایی مقدار بیشترین
 تیمـار  بـود.  دار معنـی  درصـد  یـک  احتمال سطح در نیتروژن) جذب (کارایی نیتروژن ظاهري بازیافت
 بیشترین 30/2 میانگین با ترتیب به شاهد تیمار و نیتراژین) با بذر تلقیح + نیتروژن کیلوگرم 90 (مصرف

 ظـاهري  بازیافـت  بر شیمیایی کودهاي مقادیر تیمار اثر ).16( داشت را نیتروژن يظاهر بازیافت مقدار
 کیلـوگرم  120 و 60 ،120 (مصـرف  تیمـار  همچنـین  بود. دار معنی درصد یک سطح در ذرت نیتروژن
 میانگین با فسفر) کننده حل هاي باکتري و رشد محرك هاي باکتري با تلقیح + پتاسیم و فسفر نیتروژن،
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 سـطح  دیگري تحقیق در ).40( داد اختصاص خود به را نیتروژن مصرف کارایی بیشترین ددرص 6/42
 بـا  ولـی  داشـت.  را نیتـروژن  زراعی کارایی باالترین اوره کود منبع از هکتار در نیتروژن کیلوگرم 100
 اخـتالف  اوره کـود  منبـع  از هکتـار)  در نیتـروژن  کیلوگرم 300 استثناي (به اوره مصرف سطوح سایر

 تـوان  مـی  شـده،  انجـام  تحقیقات سایر با بررسی این نتایج ایسهمق با بنابراین ).33( نداشت داري نیمع
 نیتـروژن  کود مصرف میزان افزایش با معموالً آب در نیتروژن کود زیاد بسیار حاللیت دلیل به که گفت
 و شد خواهد بیشتر نیتروژن کود آبشویی و اتالف پدیده زیرا یابد. می کاهش آن ظاهري بازیافت مقدار

 مهمتـرین  از یکـی  کـه  گفـت  تـوان  می دلیل همین به .شد خواهد خارج گیاه هاي ریشه جذب منطقه از
 کشـت  + اوره هکتـار  در کیلوگرم 225 (مصرف تیمار در نیتروژن ظاهري بازیافت مقدار کاهش دالیل
   باشد. می نیتروژن کود آبشویی طریق از ها ریشه دسترس از نیتروژن شدن خارج سبز) ماش و ذرت

 کشتی چند تیمار و نیتروژن مختلف سطوح تیمار تأثیر تحت ذرت دانه عملکرد: ذرت دانه عملکرد
 بین در .)2 (جدول شد دار معنی درصد پنج سطح در ها آن متقابل اثر و درصد یک سطح در همزمان
 به مربوط هکتار در تن 15/8 میانگین با دانه عملکرد مقدار بیشترین متقابل، اثرات میانگین مقایسه

 تن 56/4 میانگین با آن مقدار کمترین و ذرت) خالص کشت + اوره کود کیلوگرم 150 (مصرف تیمار
   .دبو سبز) ماش و ذرت مخلوط کشت + شیمیایی کود مصرف (عدم تیمار به مربوط هکتار در

 (مصرف تیمار بود. دار یمعن درصد یک احتمال سطح در دانه عملکرد بر نیتروژن شیمیایی کود اثر  
 در گرم 500 و 989 میانگین با ترتیب به شاهد تیمار و نیتراژین) با بذر تلقیح + نیتروژن کیلوگرم 180

 بررسی در گران پژوهش نتایج ).16( داشتند را دانه عملکرد مقدار کمترین و بیشترین ترتیب به مترمربع
 میانگین با نیتروژن هکتار در کیلوگرم 46 و 184 مصرف تیمار که داد نشان نیتروژن مصرف سطوح

 اثر ).3( نمودند تولید را ذرت دانه عملکرد کمترین و بیشترین ترتیب به هکتار در تن 28/7 و 12/11
 درصد یک سطح در ذرت دانه عملکرد صفت بر خلر و ذرت مخلوط کشت مختلف هاي  نسبت تیمار
 هکتار در تن 03/9 میانگین با ذرت) درصد 75 + خلر درصد 25( مخلوط کشت تیمار و شد دار معنی

 شدیدي بسیار کاهش نیتروژن مصرف عدم تحقیق این نتایج بنابر ).30( بود برتر تیمارها سایر به نسبت
 همزمان کشت که ستا  حالی در این است. نموده وارد ذرت دانه عملکرد بر را درصد) 44 (حدود

 عدم طرفی از دهد. قرار ذرت اختیار در و تثبیت را نیتروژن فیکا میزان به است نتوانسته نیز سبز ماش
 قبیل از رشد محیطی عوامل کسب در اي گونه بین رقابت رفع باعث ذرت با همراه لگوم گیاه وجود

    باشد. داشته بیشتري زایشی و رویشی رشد تواند می ذرت و شود  می غذایی عناصر و آب نور،
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  .اوره کود مصرف و ها لگوم همزمان کشتی چند در ذرت صفات اصلی ثراتا  میانگین مقایسه -3 جدول
Table 3. Mean comparison of corn traits in simultaneous cropping of legumes and urea levels.   

  متر) (سانتی دهی بالل ارتفاع
Height of ear (cm)  

   هکتار) در (تن اه لگوم + ذرت تر علوفه وزن
Forage weight of corn + legumes 

(ton ha-1)  
  تیمار

Treatment  
 Urea levels اوره کود سطوح    

101.12a 60.54c شاهد( اوره مصرف عدم(                       Control  
103.43b 67.78b 75 75                        هکتار در کیلوگرم kg ha-1  
102.11b 73.64a 150 150                     هکتار در کیلوگرم kg ha-1  
104.53b 69.21ab 225 225                     هکتار در کیلوگرم kg ha-1  

  
 همزمان کشتی چند سطوح

Simultaneous cropping  
107.90a 61.73c (شاهد) خالص ذرت کشت        (Control) Corn  
101.51b 72.93a نخود + ذرت کشت                 Corn+Chickpea  
107.72a 70.72ab بلبلی چشم لوبیا + ذرت کشت     Corn+Cowpea  
103.00ab 65.73bc سبز ماش + ذرت کشت         Corn+Mungbean  

   ندارند. درصد پنج احتمال سطح در LSD آزمون در داري معنی آماري اختالف هستند، مشترك حرف داراي که هایی میانگین
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using LSD. 

 
 سطوح تیمار تأثیر تحت ها لگوم و ذرت تر علوفه مجموع وزن صفت: ها لگوم + ذرت تر علوفه وزن
 شـد  دار معنی درصد یک آماري سطح در و گرفت قرار ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار و اوره کود

 علوفه مجموع وزن مقدار اوره کود مصرف افزایش با اوره، مصرف مختلف سطوح بین در ).2 (جدول
 تیمـار  در هکتـار  در تـن  54/60 میانگین از که طوري به داشت. افزایشی روند نیز ها) لگوم + (ذرت تر

ـ  افـزایش  هکتـار  در کیلـوگرم  150 مصـرف  تیمار در هکتار در تن 64/73 به اوره مصرف عدم  ت.یاف
 فتوسـنتزکننده  سـطح  افزایش باعث ها ریشه توسط آن جذب و خاك در نیتروژن از کافی مقادیر وجود

 چنـد  اصـلی،  اثرات میانگین مقایسه جدول در همچنین شد. خواهد بیشتري کربوهیدرات تولید و گیاه
 در تن 73/61 میانگین با ذرت خالص کشت تیمار و 93/72 میانگین با نخود) + (ذرت همزمان کشتی
 دادنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را هـا)  لگـوم  + (ذرت تـر  علوفه مقدار کمترین و بیشترین ترتیب به هکتار

 و (ذرت متفـاوت  رشـد  تیـپ  بـا  همچنـین  و مختلف هاي خانواده از گیاهانی گرفتن قرار ).3 (جدول
 است شده )... و خاك غذایی مواد و رطوبت (نور، رشد عوامل از استفاده کارایی افزایش باعث نخود)

   باشند. داشته را فتوسنتزي مواد تجمع مقدار بیشترین اند توانسته هم با گیاه دو هر مجموع در و
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 در ذرت تر علوفه وزن بر نیتروژن مصرف اثر که شد گزارش نیتروژن مصرف سطوح مطالعه در  
 59940 گینمیان با نیتروژن هکتار در کیلوگرم 200 مصرف تیمار و بود دار معنی درصد پنج سطح

 سطوح اثر که نمودند گزارش محققان ).7( داد اختصاص خود به را مقدار بیشترین هکتار در کیلوگرم
 و بود دار معنی درصد پنج آماري سطح در اي علوفه ذرت گیاه ترعلوفه وزن بر نیتروژن مصرف مختلف

 سایر به نسبت هکتار در کیلوگرم 69141 میانگین با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 320 مصرف تیمار
 تیمار بودن دار معنی از حاکی بلبلی چشم لوبیا و ذرت مخلوط کشت ارزیابی ).13( بود برتر تیمارها
 تیمار در که طوري به بود. بلبلی) چشم لوبیا + (ذرت کل خشک علوفه وزن بر مخلوط کشت نسبت
 در هکتار در کیلوگرم 65700 میانگین با بلبلی) چشم لوبیا درصد 100 + ذرت درصد 100( کشت

 کشت مختلف هاي نسبت تیمار اثر بررسی در گران پژوهش ).10( بود برتر تیمارها سایر با مقایسه
 سطح در بیولوژیکی) (عملکرد ذرت خشک علوفه وزن فتص که نمودند گزارش خلر و ذرت مخلوط

 64/16 میانگین اب ذرت) درصد 75 + خلر درصد 25( مخلوط کشت تیمار و شد دار معنی درصد یک
   ).30( بود برتر تیمارها سایر به نسبت هکتار در تن

 تحت لگوم گیاهان در جانبی شاخه تعداد صفت واریانس تجزیه جدول در: ها لگوم در شاخه تعداد
 در و گرفت قرار ها آن متقابل اثر و ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار اوره، کود مصرف تیمار تأثیر

 مربوط بوته در شاخه تعداد بیشترین آزمایش این در ).2 (جدول شد دار معنی درصد یک آماري سطح
 میانگین با بلبلی) چشم لوبیا و ذرت کشتی چند + اوره کود کیلوگرم 225 مصرف( تیمار بود. نخود به

 میانگین با بلبلی) چشم لوبیا و ذرت کشتی چند + اوره کود کیلوگرم 150 مصرف( تیمار و عدد 53/4
   بودند. گیاه در فرعی شاخه تعداد کمترین و بیشترین داراي تیمارها سایر به نسبت عدد 33/0

 و 35/6 میانگین با بوته در شاخه تعداد کمترین و بیشترین که شد گزارش ماش ارقام بررسی در  
 یچیت لوبیا مخلوط کشت ارزیابی در ).23( بود گوهر و NM-94 ارقام به مربوط ترتیب به عدد 01/6

 مخلوط کشت تیمار در عدد 58/6 میانگین با چیتی لوبیا در فرعی شاخه تعداد بیشترین که شد گزارش
 بیشترین که داد نشان آزمایشی نتایج ).32( آمد دست هب مترمربع) در آفتابگردان بوته 4 + لوبیا بوته 4(

 نتیجه چنین توان می ).37( بود نخود خالص کشت تیمار به مربوط عدد 23/12 میانگین با شاخه تعداد
 با معموالً و گردد می محسوب دانه عملکرد اجزاء از یکی لگوم گیاهان در فرعی شاخه تعداد که گرفت

 مصرف تحقیق این در بنابراین شود. می بیشتر نیز گیاه در نیام تعداد گیاه در فرعی شاخه تعداد افزایش
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 تعداد نتیجه در و گیاهان رویشی رشد و زسب سطح افزایش باعث اوره کود هکتار در کیلوگرم 225
  .است شده بیشتر نیز فرعی هاي شاخه هاي آغازنده

  
  .ها و مصرف کود اوره صفات ذرت در چند کشتی همزمان لگوم متقابل اثرات  مقایسه میانگین -4 جدول

Table 4. Mean comparison of corn traits in simultaneous cropping of legumes and urea levels.  
کارایی فیزیولوژیکی 

نیتروژن در ذرت 
(کیلوگرم بر کیلوگرم) 

Nitrogen 
physiological 

efficiency of corn 
(kg kg-1)  

وزن خشک چوب 
هاي روي  و برگ

  بالل (تن در هکتار)
Dry weight of 

cob and husk (ton 
ha-1)  

تعداد شاخه 
 ها در لگوم

No. of 
branches 

per 
legumes  

د دانه تعدا
در گیاه 

  ها لگوم
No. of 

grain per 
legumes  

شاخص 
برداشت ذرت 

(درصد) 
Harvest 
index of 
corn (%)(  

بازیافت ظاهري 
نیتروژن در ذرت 

(درصد)  
Nitrogen 
appear 

recovery of 
corn (%)  

عملکرد دانه 
ذرت (تن در 

  هکتار)
Grain yield 
(ton ha-1)  

  تیمار
Treatment  

0f  5.65bc  0 h  0 g  31.55a  7.22a-c  7.20bc   ذرت خالصCorn  

وره
ف ا

صر
م م

عد
  

C
on

tr
ol

  

0f  4.64d-f 2.83 cd  24.27 cd  26.91a-d  6.11b-f  6.12d-f  ذرت + نخود 
Corn+Chickpea 

0f  4.63d-f 3.06 bc  12.78 f  23.90b-f  5.41d-f  5.40f-g  ذرت + لوبیا 
Corn+Cowpea 

0f  3.73f 2.03 e  17.91 e  22.85c-g  4.50f  4.50h  ذرت+ ماش 
Corn+Mungbean 

4.38e  5.26b-e  0h  0g  19.87f-h  5.71b-f  5.72ef   ذرت خالصCorn  

75 
وره

م ا
گر

لو
کی

  
75

 k
g 

ha
-1

  

8.85cd  4.77c-e  2.83cd  20.83de  18.21gh  4.62f  4.63h  ذرت + نخود 
Corn+Chickpea 

10.09c  4.49ef  0.60g  29.48b  25.20b-e  6.64a-d  6.61cd  وبیاذرت + ل 
Corn+Cowpea 

4.59e  5.20b-e  2.53de  30.01b  17.80h  4.80ef  4.82gh  ذرت+ ماش 
Corn+Mungbean 

19.83b 5.23b-e  0h  0g  28.16ab  8.11a  8.13a   ذرت خالصCorn  

15
0

 
ره

 او
رم

وگ
کیل

  
15

0 
kg

 h
a-1

 

9.15cd  5.33b-e  3.36b  24.70c  22.47c-h  6.40a-e  6.40c-e  ذرت + نخود 
Corn+Chickpea 

4.93e  5.51b-d  0.33gh  30.87b  19.85fh  5.51c-f  5.51f-g  ذرت + لوبیا 
Corn+Cowpea 

9.08cd  5.91ab  0.43gh  42.81a  23.12c-h  7.13a-c  7.12bc  ذرت+ ماش 
Corn+Mungbean 

22.75 a  5.97ab  0h  0g  27.33a-c  8.11a  8.13a   ذرت خالصCorn  

22
5

 
ره

 او
رم

وگ
کیل

 
22

5 
kg

 h
a-1

  

7.57d  6.61a  4.50a  21.57cd  21.99e-h  7.22a-c  7.22bc  ذرت + نخود 
Corn+Chickpea 

7.78d  6.03ab  4.53a  14.16f  22.05d-h  6.71a-d  6.70b-d  ذرت + لوبیا 
Corn+Cowpea 

19.02b  5.69b  1.26f 23.00cd  25.48b-e  7.40ab  7.41ab  ذرت+ ماش 
Corn+Mungbean 

  ندارند.  پنج درصددر سطح احتمال  LSDداري در آزمون  ختالف آماري معنیهایی که داراي حرف مشترك هستند، ا میانگین
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using LSD. 
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 که باشد. یم بوته در دانه تعداد لگوم، گیاهان عملکرد اجزاء ترین مهم از یکی: ها لگوم در دانه تعداد
 اثر و ها لگوم با همزمان کشتی چند تیمار اوره، کود سطوح مصرف تیمار تأثیر تحت آزمایش این در

 مقایسه جدول در ).2 (جدول شد دار معنی درصد یک آماري سطح در و گرفت قرار ها آن متقابل
 سبز) ماش و تذر کشتی چند + اوره کود کیلوگرم 150 مصرف( تیمار صفات، متقابل اثرات میانگین

 با بلبلی) چشم لوبیا و ذرت کشتی چند + اوره کود مصرف (عدم تیمار و عدد 81/42 میانگین با
 نتایج بودند. بوته در دانه تعداد کمترین و بیشترین داراي تیمارها سایر به نسبت عدد 78/12 میانگین

 خالص کشت تیمار به مربوط عدد 11/20 میانگین با بوته در دانه تعداد بیشترین که داد نشان آزمایشی
 نخود خالص کشت تیمار به مربوط عدد 88/4 میانگین با آن تعداد کمترین و هرز علف کنترل با نخود
 در دانه تعداد بیشترین و کمترین که شد گزارش دیگري ارزیابی در ).37( بود هرز علف کنترل بدون

 با آن مخلوط کشت و لوبیا خالص کشت تیمار به متعلق ترتیب به عدد 04/3 و 02/3 میانگین با نیام
 لوبیا و سبز ماش بین اختالف وجود دالیل مهمترین از یکی که گفت توان می بنابراین ).31( بود ذرت
 لگوم گیاه دو این دانه هزار وزن بین شدید اختالف به مربوط بوته، در دانه تعداد نظر از بلبلی چشم

 میانگین با سبز ماش و گرم 5/202 دانه هزار وزن میانگین با بلبلی چشم لوبیا در که طوري به باشد. می
    گردد. می مشاهده درصد 231 حدود اختالف یک گرم 50/87

  

   کلی گیري نتیجه
 تخریب بر عالوه زراعی هاي اکوسیستم در شیمیایی کودهاي مصرف افزایش که رسد می نظر  به  

 خواهد همراه به را تولید هزینه رفتن باال و راعیز محصوالت کیفیت کاهش آن، باروري کاهش و خاك
 تثبیت و لگوم گیاهان از استفاده و تلفیقی تغذیه روش از استفاده با که ستا  حالی در این داشت.
 در که طوري به یافت. دست درازمدت در تولید پایداري به توان می ها آن همزیستی از حاصل نیتروژن

 کارایی ذرت، دهی بالل ارتفاع صفات بر ذرت با لگوم گیاهان همزمان کشتی چند تیمار اثر تحقیق، این
 برداشت شاخص ها، لگوم گیاه در دانه تعداد ها، لگوم در شاخه تعداد ذرت، در نیتروژن فیزیولوژیکی

    بود. دار معنی ساقه قطر و ذرت در نیتروژن ظاهري بازیافت ها، لگوم + ذرت تر علوفه وزن ذرت،
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